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  ریزهس
 ،و پــه الس کــ� دیداکتــاب چــ� اوس ستاســ !�رانــو زلمــو

دتاریخ� ماتریـالېزم تـر لوسـتلو . تاریخ� ماتریالېزم نومی�ی

دمخه بایده ده چ� دیال�تی�� ماتریالېزم مو په �ه تو�ه زده 

 .  ک�ی وي
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  تاریخ� ماتریالېزم �ه ش� دی؟

د مـادی جهـان  ،انسان چ� ذاتأ په �ولنیزه تو�ـه ژونـد کـوی

مـاده بلـل  هرش� چ� له مادې جوړشـوی وي(یوه برخه ده 

 ). کی�ي

ــابع دی ــو ت ــادي دنیــا د قوانین ــه د م ــه دی امل تــاریخ� . ل

ماتریالېزم هغه علم دی چ� �یي انسانان �ه ډول په خپلو 

او �ه ډول تاریخ او �ولنـه  ،السونو طبیعت ته بدلون ورکوي

  . جوړوي

                      :   یوه کیسه

ـــوه  ـــارک� ی ـــوه �ـــ�ل� � ـــه ی پ

�ایسـته چ� �ـ�ل� او  ،�ولواک

هــره . ژونــد کــاوه ،لــور یــې لرلــه

ورځ به ب�ای �وانان له لـرې او 

�ولـواک د . ن�دې �خه دپادشاه دربار ته په رویبـاري راتلـل
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شاو خوا کسان به یې . کیسو له اورېدلو سره ډېره مینه لرله

له سهاره تر ما�امه پرخوا او شا را �ولېـدل او پرلـه پسـ� بـه 

. و پادشـاه خوشـحاله کـ�يچ� �ـ ،دکیسو په جوړولو ل�یا ؤ

خو �ه ��ـه یـې نـه کولـه اویـوه ورځ هـم د اعلیحضـرت پـه 

��ـه چـ� �ـول� کیسـ� بـې  ،نه راتـه ،شاباش ،مبارک� خول�

هغـه د یـوې نـوې کیسـ� اورېدلوتـه . خونـده او تکـراري وي

خپلـه لـور بـه هغـه  ،له همدې امله یې هوډ وک�. تلوسه لرله

ــه زړه پــو ــه چاتــه ورکــوي چــ� یــوه نــوې او پ رې کیســه ورت

   .  واوروي

 

چـ� �ـوان زوی یـې  ،په هماغـه �ـارک� یـوې بـوډۍ �ـ��

یـوه ورځ �ـوان هلـ� د شـهزاد�� ان�ـور . ژوند کاوه ،درلود

دیوه �غر پلورونک� حاج� په دوکان ک� ولید او یونه چ� سل 

 . زړونه یې پرې بایلودل

  

بوډۍ له �اون�یانو اورېدل� ؤ چ� �ولواک به خپلـه لـور هغـه 

ورکوي چ� یـوه نـوې او پـه چاته 

زړه پورې کیسـه ورتـه واوروي  او 
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�ـوان والړ او د تـاریخ� . دغه خبره یې خپل زوی ته وویلـه

  .   ماتریالېزم کیسه یې پاچاته واوروله

 

له ډېرې وېرې  ،د کیس� تر اوریدو وروسته ،شاه او شهزاد��

  :ناکراره شول او خپلو مامورانوته یې چیغ� ک�ې

هغه غـواړي د مـون� . ړي مون� بېچاره ک�يدغه هل�� غوا«

ــاج . جــرړې اوباســ�) نســل(دتــوکم  ــه غــواړي ز مــون� ت هغ

کـه  ،پـوهی�ۍ !�ـه کیسـه ده،وای. اوتخت له من�ـه یوسـ�

�ه خاورې به مو پـه  ،دغه کیسه له قصر �خه بهر ته وو��

وای �ـومره لویـه ،که خل� په دی کیس� خبرشـ� سر ش�؟

او مـاغزه یـې  ري یې ک�ۍاحمق بو�� او چارما دا !بدبخت�

�ـو چـ� د  او بیـایې وږوسـپو تـه واچـوۍ ،له سره را وباسـ�

ــوچونویې  ــاولو س ن

  . »اثر پات� نش�

ــامورانو �ــوان د  م

ــــاره  چارمــــاری لپ

  .  بوته
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خامخــا بــه تاســو �ــول د تــاریخ� ماتریــالېزم  !�رانــو بچیــانو

یـې لـه دومـره  کیسه اورېدل غـواړۍ چـ� شـاه او شـهزاد��

دومـره چـ� آن د �ـوان د  ؛ی سـره مـ� کـ�لوېرې او ناکرار

چـ� زه  تاس� غـوږ شـ� ،چارماری کولو ح�م یې ورک�؟ �ه

  . کیسه درته واوروم

  تاریخ� ماتریالېزم

   .        خو زه او ته پ��� نه ؤ ،ډیر �ه ؤ ،ؤ نه ؤ

ـــه پخـــوا ـــه کال ـــرش ملیون ـــم  ،خـــوا او شـــا دې ـــ� د دری یعن

چ� ت� لرونکو  هغه مهال ،دوران په من�نیو ک�) نیوزویی�(

انسان ډوله بیزو �ان  ؛�ای ونیو خزند�انود دوهم دوران د 

�ن�لـو کــ� لـه پــا�و او  تـازه پیـدا شـول چــ� پـه تکـو شــنو او
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په اصل ک� هغوی عادت . شاخونو ډکو ونو ک� یې ژوند کاوه

 ،کېلـ� ،پـه ونـو ورختـل. درلود په �ولیزه تو�ـه ژونـد وکـ�ي

له یوبل سره یې  ،ل�کوپ�ه او ډول ډول مېوې یې خوړ ،م�ې

یوبل یې �ورول او لن�ه داچ� په خپل ډول یی  ،لوبې کول�

  . خوشحاله ژوند درلود

  

د �ینــو  ،دریــم دوران پــه وروســتیو کــ� د �م�ــ� پــر مــ� د

کرار کرار غرونه پیدا کېـدل  ؛وچېدله �ایونو هوا ورځ په ورځ

�ـ�اره ده لـه  ،�ـه. لـه مین�ـه والړل ،او تک شنه �ن�لونـه

خـو . د بیزو �انو ډل� هم له من�ه والړې ،�و سرهدغس� پې

�ینو یې چ� له ژوند سره ډېره مینه لرله او نه یـې غو�ـتل 

ه�ه و ک�ه د �م�� پر م� خپل ژوند پـر  ،له مین�ه والړش�

خـو هېـره دې نـه وي چـ� دغـو شـادو�انو ل�ـ� . م� بو��

 .نلرله

  

الس او پ�و  ،هغوی په اول سر ک� د �م�� پر م� په �لورو

�ر�ېدل او په دوو پ�و �ر�ېدل ورته د یو ډول په زړه پوری 

خو کرار کرار دغه په دوو پ�و �ر�یدل ورته  ،مشغوالمانا لرله

د یــــــــوډول 

ـــه  ـــادت ب� ع

غــوره کــ�ه او 

ــه عــادت  دغ

ـــــه الســـــو  ل
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داس� چـ�  ؛�خه د ال�� ��ې اخیستن� موق� ورته برابروله

ره یې له له �ان �خه د دفاع لپا ،د نورو حیواناتو په وړاندې

   .          �خه کار اخیستالی شو ،لر�و او کا�و

  :د�م�� عمر د �م�� پېژندونکو له نظره

ــه دوو ــه نظــره پ ــدونکو ل ویشــل  دورو �م�ــه د �م�ــ� پیژن

  :کی�ي

  او دوهم دوران ،لوم�ی دوران 

  

  :لوم�ی دوران چ� پخپله په دوودورو ویشل کی�ي

کلونه یـې  دهملیار ٢چ�  ،په دی دوران ک�: لوم�ی دوره-١

  . د �م�� پر م� هې� ژوي شتون نه درلود ،دوام و موند

ــه یــی دوام و مونــد یوملیــارد: دوهمــه دوره-٢ پــه دی . کال

دوران ک� د امینو اسیدونو له یو�ای کیدلو �خه پروتینونه 

امینو اسیدونه په اوبو کـ� لـه کیمیـاوی ترکیبونـو . جوړشول

 . �خه رامن� ته شوی ؤ

  

کامل �خه البومینوییدونـه پیـدا شـول چـ� د پروتینونو له ت

�ینویې کوالې شول له خپل چاپیر یـال سـره راکـ�ه ورکـ�ه 

یعنـ� لـه چاپیریـال �خـه یـې خـواړه اخیسـتل  ،ترسره کـ�ي

او د خوړو له ) خواړه په اوبوک� موجودې خ�ې او ذرې وې(

په ډول بیرته  مدفوعمصرف �خه وروسته یی اضاف� مواد د 

  . لچاپیریال ک� خوش� کو
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 منشـاءدالوم�ن� ژونـدۍ مـاده وه چـ� کېـدای شـ� د ژونـد 

د آلبومینوییدونو له ملیونـو کالـه تکامـل وروسـته . وبلل ش�

پیدا شول چ� له خپـل  موجودات) یو حجروي(یوژوندینکه 

تولیـد (چاپېر یال سره پر راک�ې ورک�ې سربیره یـې زی�نـده 

و لـه دغـه �ایـه د ژونـدیو موجوداتـ. هم کوالی شـول) مثل

  . دوام و موند ،پرتمین� بشپ�تیا

  

  :دویم دوران په �لورو دورو وېشل کی�ی

ماهیــان  ،چینحــ� ،حشــرات ،نباتــات:  لــوم�ۍ دوره-١

ــانو  ــتانو(او���ی ــتون درلــود) خارپوس دې دوران . ش

  . کاله دوام وموند ملیونه ٣٧٠شاوخوا 

کاله اوږدوالـ�  ملیونه ١۵٠دغه دوران  :دویمه دوره-٢

ــود ــدي موجــودات د دې د. درل ــانوران ژون ــرم تن او  ن

دغــه دوره د �ــوییدونکو . ؤ )خزنــد�ان(�ــوییدونک� 

  . په دوران مشهوره ده) خزند�انو(

ــ�  ملیونــه ۶٠دې دورې : دریمــه دوره-٣ ــه اوږدوال کال

ددې دورې په وروستیوک� هوا ډیره یخـه شـوه . وموند

ډیر کل� ډول په . او زیات شمیر کن�لونه مین� ته راغلل

پیشو او زیات شمیر  ،آس ،غوایي ،ل�ه سپي ،نک�ت� لرو

انسان تـه ډیـر ورتـه ژوي چـ� اوسـن� انسـان د دغـو د 

ــول ــدا ش ــه ده پی ــل پایل ــه . تکام ــه تو� ــ� پ ــارا د بېل� پ

ؤ چـ� انسـان سـره یـی ډیـر  موجودات هاغهپیتکوس 

  . ورته وال� درلود
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 ،من��ـوړی ډبــره ،لرغـون ډبـره:  ( �لورمـه دوره-۴

  )فلزات او نوی ډبره

انســــان د او د . کالـــه ده یـــو ملیـــوندغـــه دوره 

آب و پـه دې دورې کـ� . پـه دورې شـهرت لـري پیدای�ـت

نا�اپی بـدلون و مونـد او یخـه شـوه داسـ� چـ� �ینـ�  هوا

  . ژوي م�ه او �ین� ک�وال شول

  

نیم نومیده چ� په  استرالو پیتوکوسله �ولو لرغون� انسان 

  . ند کاوهسیموک� یې دژویو په ��ار کولو ژو صحرایي

  

 سـینانتروپوساو  پیتـه کـانتروپوس�وزره کاله وروسته د 

په نوم د انسانانو نورې ډل� پیدا شوې چ� په ډله ایزه تو�ـه 

هغوی په خپلو السونو زیـات کـار کـاوه او پـه . یی ژوند کاوه

اوزار جــوړ  دفـاع پـاي کـ� و توانېــدل چـ� لـه �ــان �خـه د

شــول �ــان لــه انســان د اوزار پــه جوړولــو و کــوالی . کــ�ي

  . حیواناتو �خه بېل ک�ي

  

یعنـ� پـه  ،هغه په خپلو السونو له لر�ـو �خـه اوزارجـوړک�ل

او د کار په واسـطه یـي اوزار جـوړ کـ�ل او  ،السویې کار وک�

لـه دې املـه ویـالی . دغو اوزارو انسان له حیواناتو بېـل کـ�

کـار ددې سـبب . شو چ� په حقیقت ک� کار انسان جوړ ک�

د هغـــوژوو  ،ســـربېره پـــر �یـــاه او میـــوو ،شـــو چـــ� انســـان

په پایل� کـ� وژل  دفاع غو�� هم وخوري چ� د) حیواناتو(

البته داهم طبیع� خبره ده چ� انسان په لوم�ي سر . کېدل
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او غو�ه یې د مېوو اوبو�و  ؛ک� یوا�� �یاه او مېوې خوړل�

د انسـان د  ،حیـوان� پـروتیین. د ل�وال� په وخت ک� خوړله

ه جوړ�ت باندې ډیره چ�که او عجیبه اغېزه بدن او ماغزو پ

داس� چ� کوالې یې شول د خپل چاپېر یال او کار . واچوله

ال �ه فکر وک�ي او همدغه فکر  ،چ� سرته یې رساوه ،په اړه

هغوی د کار  جالبه داده چ�. د کار د پراختیا المل و �ر�ېد

نا�اکل� تو�ه بی مفهومـه آوازونـه ایسـتل چـ�  پر ترڅ ک� په

ار کرار یې د هغوی د حنجری په جوړ�ت اغېز پرې�ود او کر

وروسته له ډېرو وختونو یي وکوالی شول له خپل� حنجرې 

  . �خه د خپل� خو�� آواز وباس�

  

زره کاله پخوا داسـ�  ٢٠٠شاوخوا 

انســان ژونـــد کـــاوه چـــ� اوســـن� 

انسان سره یې ز�ـت زیـات ورتـه 

نیانـدرتال هغه تـه د . وال� درلود

غه پوره د کن�لونو په ډیرو سختو شرایطو ک� ه. انسان وایی

یعنـ� یوملیـون  ،استو�ن ؤچ� د �لورم دوران پـه پیـل کـ�

ډېـر  پـه دی شـرایطوک�. ؤ اسـتو�ن ؤپیل شـوي  ،کاله پخوا

دســ�ې شــوې ســیم� د د�ــتو او . ژوي لــه من�ــه والړل

  . �ن�لونو �ول بو�ي له من�ه والړل

  

غوی لپاره تر �ولو د ه. یووړه پناه الکن انسان نورو سیمو ته

لـه یخنـ� یـې  ،�ه پ�ـون �ـای غـار ؤ چـ� کـوالی یـې شـو

  . وسات�
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نننـ�  ،کرومانيون چ� د نیاندر تال انسان د تکامل پایلـه ده

  . انسان سره ک� م� نژدې وال� لري

د انسان بشپ�تیایی بهیر له �لورم دوران �خه تر  

  نن پوری

 –ســــینانتروپوس  –پیتکــــانتروپوس –اســــترالو پیتکــــوس 

  ننن� انسان—کرومانیون –نیاندرتال 

  

  :استرالو پیتکوس

لـه کـا�و  ،په دوو پ�و �ر�ېدل 

او لر�و �خـه یـې ددفـاع لپـاره 

ــم دوران . کــار اخیســت ــه دری پ

ک� یـې ژونـد کـاوه او د �لـورم 

په لوم�یوک� یې هم شتون درلود چ� وروسته بیایې ؛دوران 

  . ی پیته کانتروپوس ته ورک�خپل �ا

  

  :و پوسپیته کانتر

�ین� پوهـان پـه دې بـاور دي چـ� 

پیتــه کـــانتروپوس د خــوړو پخولـــو 

د . لپــاره لــه اور �خــه کــار اخیســت

انسان له لوم�نیو ډلو �خه یوه ډلـه 

وه چ� د �لورم دوران په پیل ک� له کن�لونـو �خـه دمخـه 

. او د انسان له ډېرو پخوانیو بېل�و �خه دی ؛یې ژوند کاوه 
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او د �یاه او مېوو له را�ولولو �خه پیته کانترو پوس له ��ار 

  . خپل خواړه برابرول

  

  :سینانتروپوس

 ،وروسته له پیته کـانتروپوس �خـه

چـ� د ورسید سینانتروپوس ته وار 

یـې لـه  خـالفاسترالو پیتکوس په 

  . اور �خه ��ه اخیستله

  

  :د نیاندر تال انسان

هاغه ک�وال ؤ چ� د اقلیم د نا�ـاپی 

ملــه د اروپــا بــدلون او کن�لونــو لــه ا

  . غارونو ته و ت�تېدل

  

  :کرومانیون

کــور . هاغــه انســان ؤ چــ� نننــ� انســان ســره ډیــر نــژدې ؤ

د حیوانـاتو اهلـ� . جوړونه او کره�ه هم کرومانیون پیل ک�ه

 . کول هم د کرومانیون کار ؤ

  

  ):اندی�من(ننن� انسان 

دفکر کولو په وسیله یي وکـوالی شـو چـ� نور�نـاور دخپـل 

نننـ� انسـان چـ� پـه هـرعلم کـ� یـې بـې . ي�ان تابع کـ�

آسـمانونه یـي سـوري کـ�ل او د ،ساری پر مخت� ک�ی دی

ریاض� د محاسبوی فورمولونو او دنجوم دعلم له الرې یـې 
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ـــورو  ـــر ن ـــدې راوســـتله او دادی پ ـــ� الن ـــر ول� ســـپوژم� ت

  . ستورودالس بري په الر ک� پر م� دروم�

  

ن پـه سـم�و کـ� د �ن�لونو تر له من�ه تللو وروسته انسـانا

ډېره موده یې په سم�و ک� ژونـد وکـ� . �ای پر �ای شول

شو چ� له غذایي توکو توکو ل� وال� ددی المل  غذاییخو د 

داس� �ایونو ته چ� . �خه ډکو سیمو ته د تللو ه�ه وک�ي

  . زیات کبان او د ��ار کولو لپاره ډېر ژوي ولري ،اوبه

  

پـر یـو �ـای را نژدې �ـول  ،لپاره موضوع �رن�ه چ� د دغ�

بـل �ـل بـه بیـا د غـذایي توکـو لـه کمـوال� سـره  ،غون�ېدل

له دې امله د هغوی �ین� ډلـ� نـورو سـیمو  ؛مخام� شول
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هغوی نورې �ولن� جوړې کـ�ي . ته په ک�ه کولو اړی شوي

دسـتور او رواجونـو لـه  ،دود ،چ� په بشپ�ه تو�ه یـې د ژبـې

یـاوو لـرې انسـان د خپلـو اړت. اړخه د یوبل سره توپیر درلود

پـه  ،کولو لپاره له طبیعت سره مبارزه پیل ک�ه یا په بلـه ژبـه

او هـر هغـه �ـه تـه یـې چـ� پـه  ؛تولیـد یـې الس پـورې کـ�

طبیعت ک� موجود ؤ د خپل� پېژند �لوی او خپـل تـوان پـه 

�ینـ�  ،د بېل�� په ډول. د �ان په ��ه بدلون ورکاؤ ،اندازه

�ېــز وخــت بــه چــ� لــه یخنــ� ســره مخــام� شــول دداســ� 

ــدل ــه فکــر کــ� لوې ــو پ ــ�  ،جوړول ــه یخنــ� �ین چــ� �ــان ل

دداس� �یز جوړولو لپـاره پخـوا تـر هـر �ـه . وژغورالی ش�

الکـن کـوم شـ� بایـد موجـود وی چـ� د . کول ضرور ؤ کار

ــه ډول یــې جــوړ کــ�ي  ــه کــار موضــوع یعنــ� د  ؛جــامو پ ت

داس� ش� چ� پر هغـه بانـدی کـاروک�ي تـر �ـو پـه . اړتیاوه

خـو کېـدای شـ� چـ� د . ه د ژوو �ـرمنل� ؛جامو بدل ش� 

ژوو له �رمن �خه په تشو السونو جام� جوړې ک�و؟                                              

پـه ) دکار موضـوع(نو ��ه د ژوو �رمن  . ��اره ده چ� نه

 . ته اړتیا لري اوزار ،جامو اړول

  

انســان وکــوالی شــول د تولیــد د دریــو لوم�نیــو عواملــو پــه 

 ،سیل� په تولیدي کارونو الس پورې ک�ي یعن� لوم�ی کارو

پـه زر�ونـو کالـه . دریـم د تولیـد اوزار ،دوهم د کـار موضـوع

سر بېره پر سم�و  وروسته انسان په کور جوړولو پیل وک� او

انسان له کور جوړولـو سـره . د بل استو�ن�� خاوند هم شو
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لـه کره�ه دکـار د وېـش پـه پای(جوخت کره�ه هم پیل ک�ه  

��ـه د . من� ته راغله ،چ� ورو سته به یې رو�انه ک�و ،ک�

��و له کارو �ین� یوهم د �م�� پر م� د ږدنو شـیندل ؤ 

د ) او لوم�ن� �ېز هم ؤ چـ� انسـانانو پـه �م�ـ� کـ� وکـاره

��ـه چـ� پـه . انسانانو پـه الس جـوړ شـوي کورونـه غـ� ؤ

�ــولنیزه تو�ــه یــې ژونــد کــاوه او پــه کورونــو کــ� �ــول ســره 

  . ی�ان ؤشر

  

پـه �ـ�ه یـې لـه . انسانانو په هر حال په �ـ�ه ژونـد کـاوه،هو

پـه �ــ�ه یــې . او پــه �ــ�ه یـې �ــ�ار کــاوه دفـاع �ـان �خــه

خوراک کاوه او په ��ه بېدیدل او لن�ه دا چ� هې�وک د بل 

. �ولو په هر �یز ک�� یوه اندازه ونـ�ه لرلـه. چا ��تن نه ؤ

دغـه �ـو �ـه  داس� �وک نـه ؤ چـ� ووایـی. �م�ه د �ولو وه

هی� مانا  »�ما مال«�م�ه �ما مال دۍ په هغه وخت که 

) اشـتراک�(هر �وک په هر �یز ک� شری� ؤ او یو�ـ� . نلرله

  . ژوند یې درلود

  

کــ�  دورې پــه دې. نومېــده لــوم�ن� کمــون �ــ� ژونــددغــه 

د بېل�ـ� پـه تو�ـه یـو . انسان مجبور ؤ اشتراک� ژوند وکـوي

دمېـوې �ولولـو . �ـه ووژنـ�خروړی ژوی باید په ډلـه ایـزه تو

لپاره باید �ن�ل ته والړش� چ� بیاهم مجبور ؤ په ډله ایـزه 

تو�ه دغه کار وک�ي او هغوی �ول کارونه په ډلـه ایـزه تو�ـه 

پایله دا چ� هر کار یې چـ� ؛تر سره کول) په اشتراک� ډول(

��ه . کاوه په مساوي تو�ه یې په خپل من� ک� سره وېشل
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یـو  ؛�اک دشتون لپاره �ای نه ؤنو په دې دورې ک� د�بې

ــل هــم د تولیــد دمهمــو اوزارو  ــه ایــز کــار او ب ــې ډل دلیــل ی

  . نشتوال� ؤ

  

مخ�� مو وویل چ� انسانان د مېوې د�ولولو لپاره  :توضیح

کېـدای شـ� �ینـ� کسـان . په ډله ایزه تو�ه �ن�ل تـه تلـل

کله چـ� �ن�لونـه د چاپیریـال د نا�ـاپي بـدلون لـه  ،ووایي

بیاهم انسانان د مېـوې �ولولـو لپـاره  ،ه تلل� وهامله له من�

�ن�ل ته تلل؟ باید ووایو چ� انسانان هغه وخت �ن�ل تـه 

تلل چ� د هوا د بدلون �خه زر�ونه کاله تیـر شـوي او هـوا 

بله داچ� د �م�� د �ولو سیموهوا . بېرته بیا توده شوې وه

س�ه شوي نه وه او په �ولو سیمو ک� کن�لونه مـن� تـه نـه ؤ 

او انسانان په تدریج� کـ�وال� داسـ� سـیمو تـه تلـل  ؛اغل�ر

. �م�ه د نوروسیمو په پرتلـه تـوده وهچ� چاپیریال �ه اود 

و مونـد او  اوږد والـ�دې تدریج� ک�ه کولو په زر�ونـو کالـه 

پـه دې ډول انسـانانو د سـ�ې هـوا پــه وړانـدې ډلـه ډلـه پــه 

ای شات� وک� او وروسته له کلونو یې بل� سیم� ته خپل �ـ

بدالوه او په همدې تو�ه دغه بې �ایه کیـدن� دوام و مونـد 

تر �و چ� وروسته له زر�ونو کلونو د استو�ن� وړ سـیمو تـه 

   .ورسیدل
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د نېزی له اختراع �خه �و کاله  ،شاوخوا اوه زره کاله دمخه

کارونه ل�ل� د نارینه او �ـ�ینه پـر بنسـ� ووېشـل  ،وروسته

و برابرولــو پســ� تلــل او نارینــه د ژوو �ــ�ار او �رمنــ. شــول

کبانو ��ار او ماشوم روزن� په چارو  ،��� د ماشوم زې�ولو

تـردې چـ� ماشـومانو او بوډا�ـانو هـم خپلـ�  ،بوخت� شول�

  . اړوندې چارې سرته رسول�

  

د . د کـار د اوزارو د ال بشـپ�تیا المـل شـو ،د کار دغه وېـش

چقمــاق  ،بېل�ــ� پــه تو�ــه مــېخ او ســتن هــم پــر تېــرو ډبــرو

ل�ـه . نېزی او ډبرېزو تبرونو ورزیـات شـول ،)�ی�� ډبرهد(

شـاوخوا اتـه زره کالـه پخـوا کره�ـه  ،�رن�ه چ� وویل شـول

  .  همن� ته راغل) کرنه(

هرچـا  ،��ـه چـ� ؛دکار د اوزارو لرل د �ولو لپاره ضـروري ؤ

او هر چا چ� هر  ؛د خوړلو حق یې هم نه درلود ،کار نه کاوه

له دې امله نو �ولو د  ،یې خوړل�ومره کار کاوه هغومره به 

او د تولید د اوزارو لرل د کمزوري لـه املـه  ؛تولید اوزار لرل

ــه . آســانه ؤ ــاره �� ــه ک ــورو ل ــه �بې�ــاک او د ن ــه دې امل ل

  . پخپله بې مانا کېدله ،اخیستنه
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په لـوم�ن� کمـون کـ� لـه همـاغو ډلـو �خـه چـ� د غـذایي 

و تـه کـ�وال موادو د کم�ت له املـه نـورو بیلـو بیلـو �ـایون

کېدل د طایف� په نوم کوچن� �ولن� من� تـه راغلـ� اوبیـا د 

په قبیل� . �و طایفو له یو�ای کېدلو �خه قبېله جوړه شوه

��ه د تولید ابزار ال  ؛ک� هم کار او تولید او ژوند اشتراک� ؤ

کمزوري او انسان هم د وحشـ� او داړونکـو ژوو پـه وړانـدې 

  . بې وسه او کمزوری ؤ

  

شتون نه در  ،لو وړ ده چ� په لوم�ن� کمون ک� دولتد یادو

الکن مقررات او دود دستور واکمن ؤ چ� له مخـ� یـې  لود

پن�وس زره . د سپین ږیرو او سپین سرو ډیر درناوی کېده

کاله پخوا انسان وتوانېد چ� لوم�ن� ت� لرونک� یعنـ� سـپی 

اهل� ک�ي او زر�ونه کاله وروسته یې وکوالي شول نور ژوي 

  . اهل� ک�ي هم

��ه هغـه قبیلـ�  ؛دا د لوم�ن� کمون د له من�ه تللو پیل ؤ

پخپله  ،چ� د ژوو په اهل� کېدلو یې بریالیتوب تر السه کاوه

ي هم مـن� د ژوو له اهل� کېدلو سره مالدار. برالس� کېدل�

  .ته راغله
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نژدی اته زره کاله پخوا انسان د اوسپن� اود مسـو پـه ویلـ� 

داســ� وه چــ� د اور لــه کشــف کولــو خبــره . کولــو وپوهېــد

وروسته �ین� وخت داس� پې�ېده چ� انسانانو به د خ�لـو 

ډېرۍ تـه اور ول�ـاوه او د اور تـودوخ� بـه د �م�ـ� پـر مـ� 

ویل� شوې ډبرې به د�م�� پر م� . �ین� ډبرې ویل� ک�ې

انسـان لیـدل . خو�یدل� اوپه کندو ک� بـه یـې �ـای ونیـوه

شوی فلز سوړ او کل� شو  چ� له �ه مودې وروسته به ویل�

ونیـول؟ پـه  شـ�لونه او د کندو په من� ک� به یـې بېـل بېـل

  . دی ډول بشر د فلزاتو په ویل� کولو وپوهېد

  

چاقو او دسپاری  ،لور ،انسان د فلزونو او لر�و په مرسته یوم

 . جوړ ک�ل) قلبه(پاله 

ــوم ــبب و  ،د ی ــپ�تیا س ــ� د بش ــراع د کرن ــی اخت ــور او قلب ل

کرن� او مالدارۍ بشپ�تیا چ� اوه یا اته زره کالـه د . �ر�یده

بزو او سر کوزي په اهل� کولو مـن� تـه  ،پسونو ،پخوا د غویو

  .   داری د بېلېدلو المل و�ر�یدد کرن� �خه د مال ،راغله

په پیل ک� د لـوم�ن� کرنـ� او لـوم�ن� مالـداری د کمـزوري 

پـه وسـیل� یـې ژوي ) دامونـو(توب لـه املـه چـ� دغیشـواو 

�ار ول او د�ــ�ار شــوي ژوي غو�ــ� یــې �خــه د ��ــې �ــ

هرې قبېل� کوالی شـول چـ�  ،اخیستن� لپاره ذخیره کول�
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خـو د  ،هم د کر ن� چارې تـر سـره کـ�ي او هـم د مالـدارۍ

دواړو بشپ�تیا د کرن� او مالدارۍ چارې الپس� پېچل� او لـه 

د کرنــ� او مالـداری د بېلېــدلو بــل . یوبـل �خــه بېلـ� کــ�ې

مالـدارانو ډېـر و شـنو د�ـتو او ���ـایونو تـه  المل داؤ چـ�

  .اړتیا لرله

  

بېلـ� بېلـ� قبېلـ� مـن� تـه  لوم�ن� وېشپه �ولنه ک� د کار 

په دغه �ولنیز ویش کار ک� مالدارې یا شپن� قبېلـ� . راوړې

کرنیــزو  . قبــایلو �خــه بېلــ� شــوې) کرونــد�رو(لــه کرنیــزو  

مالـدارو  د کرن� د ودې پـه الرکـ� اوهـم. قبایلو) کروند�رو(

  . قبېلو د مالداری د پراختیا په الرک� ه�ه او هاندکاوه

  

کله چ� کرنیزې او مالداره قبېل� سره بېل� شول� یوبل ته د 

اړتیا له امله یـې نـه یـوا�� چـ� یوبـل سـره یـې اړی�ـ� ونـه 

شلېدل� �واک� تجربی او اختراع �ان� یې هم یوله بل سـره 

وروسـته بیـا . کـول بدلول� یعن� راک�ه ورکـ�ه او بـدلول یـې

د  ،چ� د تولید اوزار بشپ� او دغه شان مبادل� تر سره شوې

سـوکاله او د تولیـد ي  ال ،انسان ژوند چ� د کورنیو په ب�ه ؤ

انسـان وکـوالی شـول لـه خپلـ� . اوزارو د بشپ�تیاسبب شـو

دغـه اضـاف� محصـول پــات� . اړتیـا �خـه زیـات تولیــدوک�ي

ی یعنـ� د کورنیـو ب�ـه �ـان�� ،کېده او له دې امله چ� و��و

لـه  ،دا. نیول� وه هاغه اضاف� محصول بل چا ترالسـه کـاوه

او له بل پلوه د کار له �ولنیز وېش �خـه وروسـته  ،یوی خوا
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قبایلو په بېلو بېلو �م�و ک� په کرن� او مالداری باندی پیل 

  د کالونو له تېرېدلو وروسته یې خپل �ان په �م��. ک�ی ؤ
 

. د �م�ـ� پـر ې�ـودلو تـه تیـار نشـول یعن� بیا ،پوری وتاړه

هر�وک په هغ� �م�� ون�ـتل چـ� کـار یـې پـرې کـاوه او 

په �م�� پوری ت�لتوب او د تولید  . »دا�ماده« :ویې ویل

اشـتراک� ژونـد تـه  اهل� کولو حیواناتو د اوزارو بشپ�تیا او د

ــ�ه ــه ک ــاع خراب ــ�  اوض ــت بنس ــ� مال�ی ــ� د خصوص او حت

اقدم په تاریخ کـ� لـوي قـدم سربېره پر دې د. کې�ودل شو

ددې لپــاره چــ� د تولیــد اوزار د خپلــ� بشــپ�تیا هغــ�  ؛ؤ

مرحل� ته رسېدل� ؤ چ� وکوالی ش� اشتراک� نظام پـه بـل 

پـه  خـیش چـوبیند فلزاتو د ویلـ� کولـو یـا د . نظام واړوي

ــو تــه چــ� کرنــ� کــ� کــار ول کېــ�ي  ،�یــر �یزونــو جوړول

�ای ته اړتیا  هم داس� یوه متخصص؛ته اړتیا وه  متخصص

و لپـاره �خه د ��ې اخیستل تخصصلرله چ� هلته له خپل 

وه د  مجبـور فلـز کـارلـه دې املـه دغـه  .کار او ه�ه وکـ�ي

جوړه ک�ي چ� په کوره خپل �ان لپاره د فلزاتود ویل� کولو 

په پیل ک� بز�ـر کـوالی . دې ډول کسب �ري من� ته راغله

وړاو کـار پـرې شول دخپل �ان لپاره د کرنـ� سـاده اوزار جـ

تـه  متخصـصخو د تولید د اوزارو د بشپ�تیا له امله  ،وک�ي

اړتیا پیدا شوه داس� چ� یوه بز�ر نشوای کوالی هم د خپلو 

کرنیزو وسـایلو متخصـص یـا کسـبي واوسـ� او هـم بز�ـري 

مـن� تـه راغـ�  دویـم ویـشپه پایله ک� د �ولنیز کـار . وک�ي

�خـه بېلـه چ� دکارپه دغه ویش ک� کسب �ري له بز�ـري 
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 ،او همــدا ډول مبادلــه زیاتــه کــ�ه تولیــدات ،دې کــار. شــوه

خصوص� شتمن� او زور زیـات� یـې هـم لـه �ـان  ،�بې�اک

نور نـو دلتـه یعنـ� داچـ� د لـوم�ن� کمـون او�ـ� . سره راوړ

  . ژوند پای

  

هاغـه مهـال چـ� انسـان د  ،شاوخوا پن�وس زره کاله پخـوا

� هم پې�ېده چـ� �ین� وخت داس ،په ب�ه ژوند کاوه کورن�

یوه قبېله د �� �م�� او اوبو الس ته راوړلـو لپـاره پـه بلـ� 

ــــــد  ــــــ� بری قبېل

له همدې . وک�ي

املــــه د ژونــــدیو 

ــاتل د  ــدیانو س بن

بریــــال� قبېلــــ� 

لپاره یو سر خـوږی ؤ ��ـه خـو بریـال� قبېلـ� �ـول بنـدیان 

هغه وخت د تولید وسایل کمزوري ؤ او هر چاپـه دې . وژل

  . کوالی شول چ� خپل نس موړک�يوسایلو یوا�� دومره 
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او  ،وروسته له دې چـ� کرنـ� او مالـداری بشـپ�تیا وموندلـه

ــو  ــ� کول ــه ویل ــو پ ــه د فلزات ــه امل ــفولو ل ــان د اور د کش انس

او په کل� ډول د تولید د اوزارو دتکامل سـبب شـو  ،وپوهېد

نـور نـو ،چ� هر �وک له خپل� اړتیا �خه زیات تولید وک�ي

خپل بندیان یـې  ،�ه ک� بریال� کېدل�هغه قبېل� چ� په ج�

مریي توب نه وژل په هغو یې کار کاوه او په دې ډول یې د 

 . من� ته راوړ ،نظام

  

چ� دقبېل� و��و یـې ډېـر درنـاوی ،په پیل ک� سپین ږیري 

پـه مریـي والـو بـدل شـول او بنـدیانو بـه د هغـوی تـر  ،کاوه

ر هم البته په دې دورې ک� کسب �. �ارن� الندې کار کاوه

 ،ؤ چ� له مریي والـو �خـه بـه یـې پیسـ� پـه پـور اخیسـتل�

د پـور خالصـولو تـوان نـه  ،�ین� وخت به پوروړو کسب �رو

��ه به اړ کېدل چ� خپل اوالد یا �ان وپلوري او په  ،درلود

          . مریي بدل ش�

چلنـد در لـود هغـوی پـه  وحشیانهمريي والو له مریانو سره 

یـوه شـېبه یـې هـم  حتـ� ل اوبې رحم� سره مریـان �بې�ـ

ددم� کولو 

اجـــازه نـــه 

  . ورکوله

ــه  ــي ل� مری

 ،د�م�ـــــ�
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خره او نـورو پـه �ېـر د مریـي وال د  ،پسه ،وزی ،سپي ،کور

  .    � له هغو�خه هم کم ارز�ته ؤشتمن� برخه او حت

  

تر هغه وخته به ژوندي پات� کېده چ� له خپل خوراک �خه 

مـزور تیـا یـا ناتوانـه ک ،لـه ناروغتیـا،زیات تولید وکـ�ای شـ�

  . کیدلو سره سم وژل کېده

مریانو تر کوم وخته پوری دغه ستونزمن کار زغمـالی شـو؟ 

بې له ش�ه چ� هغوی د پا�ون او �ان ژغورن� پـه فکـر کـ� 

ــــــدل ــــــه . لوی ��

خوددغو بلوا�انو د 

 دولــت�پلــو لپــاره 

  .               من� ته راغ�



28 و لپارهنوانا�تاریخ� ماتریالیزم د 

پن�ه زره کاله  ،پس�لوم�ن� مریي وال نظامونه په مصر او ور

مریي والـو  ،هو. چین او هندوستان ک� من� ته راغلل ،پخوا

په زور پـه ډېـر ) قمچین�(ددولت په پلوي او مالت� دشالخ� 

سپ� پاس� وضعیت یی دمریانو �خه ��ه اخیسـتله او لـه 

  .                           فرمان �خه سرغ�وونک� کسان یې وژل

  . ا المل شوهاوضاع د مریانو د بلو دا

  

مریـانو پـا�ون  ،د پاچاه� پـر مهـال »وسط�« په مصرک� د

کاله پخوا دچین هېواد ٣٨٠٠. وک� چ� د مات� سره م� شوه

کسب �رانو او بز�رانو د مریـي والـو ضـد پـا�ون  ،ک� مریانو

بلوا �رو یوبل سره د پېژند �لـوي لپـاره د خپلـو سـتر�و . وک�

ې برید وک� او هغه پر پالزمېن� ی. وری�� یي سری ک�ی وی

خو سربېره پر دې �ولواک په ډیر ک�اود بلوا�رو پـه . یې ونیو

د مریـانو تـر �ولـو مشـهور  ،او پـه پـاي کـ�. �پلو بریال� شو

کالـه پخـوا د ٢٠۵٢چـ�  ،د اسپارتاکوس پا�ون دی ،پا�ون

ــو ــې� ش ــد پ ــو پرض ــي وال ــه دوام . مری ــا�ون دوه کال دې پ

ــه پــاي کــ� یــې ماتــه وخــوړه ه دې مــات� کــ� پــ. ومونــداو پ

  . مریان پر صلیب و��ول شول۶٠٠٠
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سر بېره پر دې چ�  ،پو�تنه داده چ� مریانوول� ماته وخوړه

دهغـوی د مـات�  شمېر یې له مریي والو �خه زیات هـم ؤ؟

دلیل داؤ چـ� نـه پوهېـدل لـه بریـالېتوب وروسـته �ـه ډول 

مریانو داس� ان�ېرله چ� له مریي وال� پرتـه . نظام پل� ک�ي

ــان ،ول نظــام نشــتههــې� ډ ــر دې چــ� �ینــ� مری ــر  ،آن ت ت

بریالیتوب وروسـته پخپلـه مریـي وال کېـدل او د مریـانو پـه 

یعن� بیایې هم نشوای کـوالی د . �بې�اک به بوخت شول

مریي او مریي وال مسله له من�ه یوس� دلته ؤ چـ� مریـان 

له خپلو پا�ونونو �خه نـاهیل� شـول او د�ـان د خالصـون 

م له یـوې البته لوم�نیو انسانانو ه. وړ ک�لپاره یې مذهب ج

چاپېر �خه د پېژند�لوي نه لرلو او لـه بـل لـوري  خوا دخپل

 ،بـاران ،د طوفـان ،له طبیعـت �خـه د وېـرې او ډار لـه املـه

اما وروسـته لـه . تالندې او برې�نا په لمان�لو الس پوری ک�

دې چ� دغه شیان یې �ه وپېژندل پـه کـرار کـرار یـې دغـه 

پــه پـای کــ� یـې لــه �انــه . بېرتــه لـه یــاده واېسـتلخـدایان 

 ؟کیــدای شــ� چــ� خــدای شــتون ونلــري« :پو�ــتنه کولــه

خامخا داس� خدای شته چ� د بې وزلو پر حـال �ـان خبـر 

هغـوی » ک�ي او لـه ظالمـانو �خـه د مظلومـانوحق واخلـ�

حق درلود د�ان لپاره داس� شـ� جـوړ کـ�ي چـ� د مریـي 
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ومره �ـواک یـې پـه خپـل ��ه د ؛والو له من�لویې وژغوري

همداسـ� ؤ چـ� د نمـرود پـه زمـان� کـ� . �ان ک� نه درلود

ابــراهیم او د فرعــون پــه مهــال کــ� موســ� د ولســ� پر�نــو 

یعن� پرو�ـ�و بانـدې زور زیـات� داسـ� ؤ . ژغورلو ته پا�ې�ي

  . چ� دوی یوژغورونک� ته ستر�� په الره ؤ

  

مریــانو داســ� ان�ېرلــه چــ� هې�ــوک او هــې� �ــواک نشــ� 

پرته له هغه چـا چـ� د خـدای ،کوالی فرعون په �ون�و ک�ي

داده . له لوري او د هغه په �واک د مریانو ژغورلو ته ورشـ�

زه « :چ� موس� د ولس له من�ه را پـا�ې�ي او نـارې وهـ�

»  .تاسـ� ورتـه سـتر�� پـه الریـيهماغه ژغـورونک� یـم چـ� 

هغـوی د ظلـم او سـتم  ،دلته و��ي هیله من کې�ي او هیله

د�ولن� تاریخ داس� کسـانو تـه اړتیـا . مبارزې ته ه�ویضد 

عیس� باید خامخا راغالی وای او �ول خدایان یې لرې . لرله

مریـانو دارن�ـه . ک�ي وای او یو خدای یـې پرې�ـودالی وای

مذهبونو ته اړتیالرله خو مریـي وال یـوا�� هاغـه وخـت لـه 

مذهبونو سره موافق ؤ چ� د هغوی ��ې یې خوندي ساتل� 

دبیل�� په تو�ه یو�ـوک راغلـ� وی او  ،او که کله وخت. یوا

چ� د سود خـورو ضـد  ،د اسالم په �ېر دین یې راوړی وی

او د ستم�ارانو ضد وی بیـا هـم مریـي والـو دومـره صـبر او 
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زغم کاوه چ� ماهیت ته یې 

ـــه  ـــا ل ـــ�ي اوبی ـــدلون ورک ب

هماغه دیـن �خـه پـه ��ـې 

اخېســــتلو ســــره پــــر �نــــ� 

 . و�بې��

 

ــه دې ،�ــه ــر شــو ل ــه تې  ،ب

وموویل چ� مریـان د خپـل نـاوړه وضـعیت تـر اغیـز النـدې 

راغلل او پرلـه پسـ� یـې پـر بلـوا او کـار نـه کولـو الس پـورې 

لـه  ،دې مسلو په اربابانوک� وېره پیـدا کـ�ه،په کرار کرار. کاوه

دې امله یې هوډ وک� چ� هغوی تـه هـم دکـار پـه بـدل کـ� 

  . یو�ه ورک�ي

  

� یې په زر�ونو خپل� �م� ،اوبیا راغلل

کوچنیو �و�و ووېشـل� او هـره �و�ـه یـې 

ــو لپــاره پــه  ــوه مریــي تــه د کرل اجــاره ی

 .ورک�ه

  

دغه مریان پـه داسـ� بز�رانـو بـدل شـول ،دزمان� په تېریدلو

چ� ��تنانو یې له �م�� سره یو�ای رانیوالی یا پلورالی 

��ه چ� له خپل کار �خه  ،خو بیاهم هغوی خوښ ؤ. شول

 . تالی شوهیې ��ه هم اخیس
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نظام چـ� دمریـي والـ� ) فیودال�( جا�یر داريپه دی ډول 

نـور نـو هغـوی . په خې�ې ک� یې وده ک�ې وه من� ته راغـ�

مرییان نه ؤپـه نـوی نظـام کـ� فیـودال �بې�ـونک� او بز�ـر 

بز�ر باید یو�ل دخپل �ـان لپـاره کـار . �بې�ل کېدونک� ؤ

او  ک�ی وی چـ� خپـل او دخپلـ� کـورن� ژونـد تـامین کـ�ي

ــاره ــه . یو�ــل هــم د فیــودال لپ یعنــ� د �م�ــ� د اجــارې ل

مجبور ؤ چ� د ارباب پر�م�� هـم پـه وړیـا  ،ورکولو سربېره

پـه دې ډول زیــات وخـت یــې داربـاب پــر . تو�ـه کـار وکــ�ي

دوخت له تېرېدلو سره بز�ران . �م�� کارکولو باندې تېرېده

د فیوداالنــو لــه زور زیــات� �خــه پــه تنــ� او د هغــوی ضــد 

  . ونونه یې پیل ک�پا�

  

�ولواک په �ه تو�ه د خپل �واک  دافیوداالن �وک ؤ؟ ،خو

چ� خپلـه شـتمن� یـې  ،خوندي ساتلو لپاره د هېواد �م��

دا درباریـان چـ� فیـودال . د درباریانو تر من� ووېشـل� ،بلله

 .      پر نورو کسانو ووېشل� �م�� یي ،نومېدل

    

هغـه �م�ـ� بېرتـه په پیل ک� دفیودال له م�ین� وروسـته د 

خــو وروســته بیــا �م�ــ� میراثــ�  ؛اخیســتل کېــدالی شــوې
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دهغه نژدې کسانو  ،یعن� د فیودال له م�ین� وروسته. شوې

د تولیـداوزار تـل د ،ل�ه �رن�ـه چـ� پـوهی�و. ته ور رسېدل�

بشپ�تیا په حال ک� دي او د تولید د وسایلو بشپ�تیا تر هغه 

او  قطب نما ،ژرندو بادي او آبي�ایه ورسېده چ� سربېره پر 

 . د چاپ صنعت یې هم ترالسه ک�

  

او د توپ ) باروت(دارو  ؛کسب �رانو د جوال �رخ اختراع ک�

 . �ول�هم جوړ شول

  

 ،په اصل ک� فیـودالېزم د پـورتن� بشـپ�تیا پـه وړانـدې خنـ�

پــه عمــوم� . اولـه �ولــو پورتنیــو پرمخت�ونــو ســره مخــالف ؤ

او  جنســ� بهــرېر لــوم�ی د فیــوډال� نظــام کــ� بز�ــ ،ډول

  . په ب�ې �بې�ل کېده نقدي بهرېوروسته د 

  

  جنس� بهره �ه ډول ده؟

بز�ر �م�ه له فیودال �خه اخیستله او کار یې پرې کـاوه او 

ــــل یــــوه انــــدازه � ــــایې دحاص ــــه ورکولــــهبی ــــتن ت �.
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  نقدی بهره �ه ډول ده؟

  . پیس� ��تن ته ورکوي ،د حاصل پر �ای ،دلته بز�ر

د علم  ،زیات�بې رحمانه  ېرېدلو او د فیوداالنو دد وخت له ت

او صنعت پرمخت� سره بز�رانو �و�و�له د فیوداالنـو ضـد 

سـودا�رو او کسـب  ،په دې پا�ونونوک� پـان�والو. پا�ون وک�

  . �رو هم �دون درلود

  

ډېره زمانه وروسته �ینـ� بز�ـران د خپلـو مال�ـانو لـه السـه 

کـ� پـه کـار ) کار�ـاه(نو �ارونو ته و ت�تېدل او پـه کار�ـایو

په لوم�ی سر ک� چ� کار �ایونـه کـوچن� ؤ د . بوخت شول

کسب �راو کار�ر اړی�ـ� د اسـتاد او شـا�رد او کلـه د پـالر او 

ـــه ب�ـــه وې خـــو وروســـته چـــ� صـــنعت پرمختـــ� . زوی پ

�ین� لویو �م�والو چ� �ول بز�ران یې له السه ورک�ي ،وک�
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په پای . ونه غوره و��لهد کار�اه �انو جوړولو لپاره پان�ه اچ،ؤ

کــ� د بخــار ماشــین لــه اختــراع وروســته کارخــان� مــن� تــه 

 . راغل�

  

کســب �ــرود کــار خاونــد ب�ــه ونیولــه او ت�ــتېدل� بز�ــران د 

پرولتاریا یـا کـار �ـر هغـه �ـوک دی چـ� د (پرولتاریا په ب�ه 

کارخـانو ) خپل� خې�ې م�ولو لپاره د خپلو م�و تـوان پلـوري

 ،تـه پـان�وال� نظـامپـه دې ډول د  .ک� په کار بوخت شـول

پـان�والو او کسـب �ـرو د سـترو مبـارزو پایلـه  ،چ� د بز�رانـو

 . وار ورسید،وه

  

��ـه دانظـام  ؛له راتللو سره سم خپـل قبـر وکېنـده پان�وال�

 ،پان�وال نظام. هم د زیار ک�� طبق� په �بې�لو بوخت شو

دډېره ک� کسب �رو دمات� المل شواو یوا�� �ینـ� کسـب 

بـدل کـار فرمایـانو  د خپلو کار �رانـو د زیـار لـه برکتـه پـه �ر

  . شول

  

پس� �ر�یـدل چـ� ډیـره ��ـه ) کاال(پان�وال په داس� توکو 

او دا��ه یـوا�� د کـار �ـر د کـار لـه الرې  ؛پرې ترالسه ک�ي

له دې املـه پـان�وال را�ـ� او د پرولتاریـا . ورته راتالی شوه
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کـار �ـران چـ� د خپلـو هاغه . کار په ډېرو ل�و پیسو رانیس�

بل�ه هریـو ؛�ول په یوه کار ک� پوهه نلري ،م�و �واک پلوري

 ،د پان�وال� په لوم�ي پ�او کـ�. په یوې �ان�� ک� پوهه لري

یوشــمیر کــار 

ـــو چـــ�  �ران

ـــه  ـــویې پ �ول

یـوې �ـان�� 

ــارت  کــ� مه

ــــــــــــود  درل

دتولیدي اوزارو د سـپما لپـاره ) دبېل�� په ډول غال�اوبدنه(

یو �ای خر�اوه او په ډله ایزه تو�ه یی د خپل کار �واک پر

چ� د غال� ��ه د کار�ـای د ��ـتن پـه جـب  ؛غال� اوبدله 

  . ک� لوېدله

  

پان�والو پـه بېلـو  ،کله چ� الس� صنایعو ال ډېر پرمخت� وک�

 .بېلو �ان�و ک� متخصصان په کار و �مارل

دلته هم کار�رانو پر یو�ای کارکـاوه خـو د پخـوان� پـ�او پـه  

��ه هریـوه پـه یـوې �ـان��  ؛یو کار نه ترسره کاوهشان یې 
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خو بیا هـم �ولـو پـه خپلـو بېلـو . ک� پوهه او تخصص درلود

یعنـ� جـوال چـ� �ـوکر . کـال� جـوړول یوډول ،بېلو مهارتونو

چــ� �نـ�ونک� دی پـه پــان�وال ) خیـاط(اوبـدونک� او درزي 

د جـامو  ،پورې اړو تولیدي وسایلو �خه پـه ��ـې اخېسـتن�

جوال او درزی هریو �ـان تـه یوکسـب . � رااېستلپه نوم کال

لري خو دواړه په پان�وال باندې د خپل کار په پلورلو یوډول 

  . جوړوي) کال�(توک� 

  

هاغه �ه چ� مون� له پیل �خه تـر اوسـه �ین�ـار پـرې کـوو 

لـه . دادی چ� د تولید اوزار تل د بشپ� تیا په حـال کـ� دي

السـ� صـنایع هـم ماشـین لـه اختـراع سـره دې امله دبخار 

پـه . دوام نه موم� او خپـل �ـای لویـو کارخـانو تـه پرېـ�دي

پان�وال� نظام ک� �ول تولیدی وسایل د پان�وال په الس ک� 

دي او کار �ر یـوا�� پـه ظـاهر کـ� آزاد او پـه پـان�وال پـوری 

الکن که ل� فکر وک�و �ورو چ� کـار �ـر د خپلـ� . ت�ل� ندي

ایلو د نـه لرلـو لـه املـه خې�ې م�ولو لپـاره او د تولیـدی وسـ

 . پان�وال ته اړتیاموم�

  

دامانا چ� په واقعیت ک� کار �ر د خپل کار �واک په پلورلو 

دژونـد  ،آزاد دی کـار�ر ،چ� په کوم پان�وال یې وپلوري ،ک�

 کـار فرمـاي پات� کیدلو لپاره پرته له دې چ� خپـل کـار پـه 

پـورې  ��ه له اقتصادي پلوه پـه هغـه ،بله الر نلري ،وپلوري

  . ت�ل� دی
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پان�وال حت� د کار اصل� بیه کار�ر ته نه ورکوي او په ډېر بد 

له دې امله د پان�وال او کار �ر تر من� یوه . چلندیې �بې��

  . یعن� تضاد پیدا کی�ي) ضدیت یاهوډه(د�من� او ه�  

 . یوا�� او یوا�� د ډېرې ��ې لپاره تولید کوي ،پان�وال

 

حت� د �ولن� اړتیا هم پـه  ،ید په ل�ک�دتول) کالو(هغه دتوکو 

پام ک� نه نیس� او د ډېرې ��ې ترالسه کولو لپاره په انسان 

وژنـــ� هــــم الس 

  . پورې کوي

  

پــان�وال لــه یوبــل 

سره سیال� کـوي 

د تکنیـ� اوصـنعت پـه پرمختـ�  ،او دخپل بریالیتوب لپاره

ــار باســ� ــو . کــ� زی ــه صــنایعو کــ� د نــه منل داســیال� هــم پ

په دې ډول تولیـد کـ� کـار �ـر اړتیـا . ر��پرمخت� سبب �

�ــول کارونــه  ،نلـري چــ� لــه جســم� پلــوه �ــواکمن واوســ�

پخپله ماشین سرته رسوي او کار �ـر یـوا�� یـو م�ـانی�� او 

 د رو�ـانولو لپـاره یـو دموضوع. تکراري عمل تر سره کوي

�ـ�ه یـو کـار �ـر د کاغـذ  :په پام ک� نیسو) صحاف�(دوتینار 
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چـ�  ،بل کـار �ـر کاغذونـه. �خه تېرويله ماشین ) فرم ها(

او په  دسته کوی یې. ماشین په منظم ډول �ول ک�ي اخل�

کـار�ر یـې ) تـابین(ترتیبـوونک� . یو�ای ک� یـې ک�ـې�دي

او بـل کـار �ـر برابـر شـوي . دم� د شمېر په ترتیب برابـروي

پان�وال چـ� �ـول . کاغذونه د پوښ په من� ک� سره ن�لوي

دي پـه کارخـانو کـ� د کـار لـه  فکر یې د ��ـې ترالسـه کـول

چـ� لـ� مـزدوري ،ماشومان او �ـ��،،آسانه کېدلو سره سم

یــــــــــــــــې 

ــــــتله  ،اخیس

هم کارخـان� 

  . ته بیول

دپــان�وال پــه 

 ،چ� تولید یې آسانه ک� ،الس ک� دماشین د پرېوتلو له امله

 عام ډولپه  ؛�بې�اک بې اندازې زیات او وحشیانه شوی ؤ

کـار�ر بـې وزلـه  ،ېرېدلـههر�ومره چـ� د پـان�وال شـتمن� ډ

او اخـتالف لـه پخـوا ) تضـاد(کېده او دهغوی تـر مـن� هـ� 

  . �خه الزیاتېده
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 ،دغــه �ــای دی چــ� پــان�وال� پــه خپــل وروســتن� پــ�او

بانــدې پ�ــه کې�ـودله اود ســقوط اوغوزارېــدلو  ،امپریـالیزم

 .درشل ته رسې�ي

ـــــــــــه دوره د   دغ

 پــان�والو د ســیال�

ــدی« ــت� کن  »نیس

د صــــــــــــنایعو او 

دی وســایلو د تولیــ

پرمختــ� لــه املــه 

ـــه ـــه راغل ـــن� ت . م

ـــــــه چـــــــ�  �رن�

ــل  ــه یوب ــان�والو ل پ

 ،سره سـیال� کولـه

مجبـــورؤ د �ـــولن� 

هغوی د ډېـری . تولید ک�ي) کال�(له اړتیا �خه زیات توک� 

یوبل سره سیال� کوله او ددغـ� سـیال� لـه کبلـه  ،��ې لپاره

یې دومره تولید کاوه چ� رانیونک� ونلـري ��ـه مجبورېـدل 

تولیـد  ،په دغـه ډول. � د کالو بیه بېخ� ډېره را �ی�ه ک�يچ

لویـو پـان�والو . شوي توک� په دوی باندې اناوټ پات� کیـدل

ددې لپـاره چـ� د خل�واړتیاپـه پـام  ،ولیدل چ� آزاده سیال�

ـــه نیســـ� دوی د مـــات� او بـــدمرغ� ســـره مخـــام�  ،کـــ� ن

نو��ه راغلل د کوچنیو پان�والو لـه السـو �خـه یـې د ،کوي

وی ل�ل�پــان�� راواېســتل� او ډېــرې لــویې کارخــان� یــې هغــ
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ددې لپـــاره چــــ� دشـــیانو بیــــې ثــــابت� . جـــوړې کــــ�ې

ــات� ــه دې ډول ،وس ــو او پ ــ� ونی ــل الس ک ــه خپ ــدیې پ تولی

) کـال�(تیله چ� هرپان�وال یوا�� �اکل� توک� پلویوپان�والوو

په الندې بېل�ـ� . تولیدانحصاري شو،له دې امله. تولیدک�ي

 :ر�ااچوو ک� انحصارباندې

  

او . کارخـان� پـورې منحصـردی دس�رتو تولید یوا�� فالن�

پـه امپریـالیزم کـ� . حـق نلـري تولید د بله کارخانه دس�رتو

پـان�وال  ،سربېره پـردې. �ای نیس� انحصار د آزادې سیال�

یعنـ� ددې پر�ـای . د ن�ۍ په نورو هېـوادوک� پان�ـه اچـوي

الس پـورې خپـل هېـواد کـ� پـه تولیـد  ،چ� په خپل� پـان��

نېغ په  ،هېوادو ته صادر ک�ي ک�ي او تولید شوي کال� نورو

یاپـه . پیس� بهر ته صادروي او هلته پان�ه اچـوي غه خپل�نې
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ــه ــه ژب ــادرول ،بل ــان�� ص ــ� د پ ــالیزم ک ــه امپری ــالو د  ،پ د ک

 . صادرولو �ای نیس�

  

ددې لپاره چ� لـوي پـان�وال وکـوالی شـ� پـه آسـان� خپـل 

د نوروهېوادونو بازارونه په  ،اوبه ک�ي اضافه تولید په بهر ک�

خپل انحصارک� راول� او دغه بازارونه په خپل من� ک� سـره 

تر�وچ� اضاف� تولیدیې په دغـو هېـوادوک� وپلـورل  ،وېش�

 . ش�

  

په امپریالیزم . دی نقشپه دی نظام ک� مهمه مسله دبانک 

ـــه  ـــان�� پ ـــان�والو د پ ـــو پ ـــه د کوچنی ـــوچن� بانکون ـــ� ک ک

د لویـو بـانکونو  ،چ� د کارولو توان یې نه درلـو ،را�ولولوسره

ــه یوبــل ســره الس  ــو بــانکونو هــم ل پــه ب�ــې واو�ــتل او لوی

یـوک�چ� پــه پایلــه کــ� یــې �ــول� لــویې او کــوچن� پــان�� پــر 

د کوچنیـو پـان�والو  ،اوس لـوي پـان�وال. یو�ای �ول� شوې

 یعن�. په کار اچوي ،چ� په بانک ک� را�وله شوی ده ،پان�ه

ن�وال چ� د صـنعت� او انحصـاري کارخـانو خاونـدان لوي پا

ــــــــــد او  ،دي دتولی

ـــدي وســـایلو د  تولی

ــو  ــاره دغ ــا لپ پراختی

ــــه  ــــه چــــ� پ پان�وت

ــــه  ــــانکونوک� را�ول ب

. شوې ده اړتیاموم�

��ــه نــو ددغــو دوو 
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یعن� کارخان� او صـنعت� انحصـارونه او  ،پان�و یو�ای کېدل

دادۍ . يجوړو مال� پان�ه ،په بانکونوک� را�ول� شوې پان��

ومولیدل چ� بانکونه له امپریالیزم سره �ومره ډیره مرسـته 

 . کوي

  

�ین� تولید کوونک� یوبل سـره  ،کله کله داس� هم پې�ې�ي

ژمنه کوي چ� تولید شوي کال� په یوې �اکل� او ثابت� بیـې 

ک� داس� ت�ون کـوي چـ� تولیـد شـوي  حقیقت په. وپلوري

دې تـ�ون تـه . پلوريکال� به له یوبل �خه په ارزانه بیې نه 

  . کارتل وایي

  

پـه سـندی�ا . من� تـه راغلـه سندی�ا�خه وروسته  کارتلله 

ک� دتوکو تولید او پلـورن� تـه لـه یـوه مرکـز �خـه الر�ـوونه 

دبېل�ـ� پـه  ،سندی�ا هرې کارخان� ته امر کـوي چـ�. کی�ی

 :ډول

ســتاکارخا«

ـــوا��  ـــه ی ن

ـــري  حـــق ل

چــ� دومــره 

انـدازه کـال� 

تولیــد کــ�ي 

 او کــــــوالی

شـــ� خپـــل 
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تولیدات د سـندی�ا د پلـورن�� ادارې تـه ورکـ�ي چـ� ویـې 

  . »پلوري

  

 ،هـو. ومو ویل چ� امپریالېزم د پـان�وال� وروسـت� پـ�او دی

. ��ه داپ�او د�بې�ل شـوو شـمیر د نـ�ۍ پـه کچـه زیـاتوي

ــری د مجهــزو ــ�ورېدلو لــه وې ــان�وال د �ــان د نس ــوي پ  ل

او هـر  ،کـوياردو او پای�ـاه پـه جوړولـو الس پـورې  ،پولیسو

  .     سو په زور غل�کويډول حق غو�تونک� آواز د پولی

دتبلیغاتو او پروپا�ندله الرې د کـار�رانو د پـوه� زیاتېـدلو د 

خو په دې نـه پـوهی�ي چـ� �ولنـه بـه . مخنیوي ه�ه کوي

 .بشپ�تیایي الره ووه� خپل

  

ــل �نــ�وي ــه من�ــه تل ــه . دهغــوي ه�ــ� یــوا�� ددوی ل ل

آیـا مریـي وال نظـام وکـوالی شـو ،تاسونه پو�تنه کـوم چـ�

خپل عمر اوږد ک�ي؟ او یا فیوډالېزم چ� هر �ومره زورونـه 

 ،پـان�وال نظـام هـم. ووهل بریـال� شـو؟ �ـ�اره ده چـ� نـه

تاریخ او د �ولن� بشـپ�تیابه اجـازه ورنکـ�ي . همدا ډول دی

ـــل  چـــ� د ت

ــان  ــاره � لپ

ــــــــات� . وس

ــــــان�وال�  ،پ

چــــــــــــــ� 

ـــــــت�  وروس

ــــې  ،پــــ�او ی
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ــالېزم دی د ج�ــ� بــدمرغ� اود بــې  ،نیســت� ،وژنــ� ،ېامپری

پـه پـای کـ� بـه پرولتاریـا و . عـدالت� مـن� تـه راوړونکـ� دی

او په دغو تضادونو یا توپیرونو بـه یـې سـر خـالص  ،پوهی�ي

ش� او د حل کولو لپاره به یې دخپل ستر او پرتمین انقالب 

او پر �ای به ؛په وسېل� د پان�وال� ورست� پ�� را و پر�وي 

  .ک�ېنوي سوسیالېزمیې 
  

پرولتاریا به په دې ب�ې خپله نیست� او بدمرغ� او �بې�اک 

ـــوم�ي پـــ�اود . پـــای تـــه ورســـوي یعنـــ�  کمـــونېزم پـــه ل

ک� بـه د �بې�ـاک �ـرو �غـر و نغ�ـتل شـ� او  سوسیالېزم

��ـه هـر �ـوک چـ� کـار نـه کـوې بایـد ؛�ول باید کار وک�ي

الکن یوه خبره شته او هغه هم داچ� . خوراک هم ونه ک�ي

ــد ــول  بای ــ� � ــیالېزم ک ــ� سوس ــ� چ ــرل ش ــه ان�ې ــ� ون داس

په دې دورې ک� د تولید وسایل په . اختالفونه له من�ه ��

بشپ�ه تو�ه د خل�و الس ته نه ور�� او خصوص� شتمن� له 

هــر چاتــه د هغــه د کــار پــه انــدازې ورکــول . من�ــه نــه �ــ�

اوس کــه د چــا اړتیــا زیاتــه وي بایــد کــار هــم زیــات . کیــ�ي

ام کـ� ډېـر پخـوان� دودونـه او عقېـدې ال په دې نظـ. وک�ي

د له من�ـه وړلـو او د دودونـو او عقېـدو د  ،د هغو. پات� دي

  . نوي کولو لپاره وخت ته اړتیاده
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سوسـیالېزم کـ� �ـولنېز مال�یـت پـه دوه ډولـه  ،په کل� ډول

پـه . ډلـه اېـز مال�یـتاو بـل  دولت� مال�یت ،یو. وېشل� شو

ه تولیدي وسایلو �خـه لال�یت ک� �ول کوالی ش� دولت� م

په ډله اېـز . وایي �ول و��یز مال�یت��ه واخل� چ� هغه ته 

ډه سـره  مال�یت ک� هم ��اره ده چ� یوه �اکل� ډلـه پـه ګ

 . تولیدي وسایل تر السه او کار پری کوي

  

ل�ه �رن�ه چ� مو وویل په سوسیالېزم ک� شخص� مال�یت 

یو�ـوک په بشپ�ه تو�ه له من�ه نه �� او حت� کېـدای شـ� 

 .  لید کوچن� وسیله هم ولريدتو

     

دپـاملرن� . خو په دې شرط چ� بل �وک پرې ونـه �بې�ـ�

خبره داده چ� هر�وک د خپل کار په اندازې ترالسـه کـوي 

ــاره کــار کــوي ــوهې�ي چــ� د خپــل �ــان لپ ــه د ،او �ــول پ ن

��ه نـو د �ـولن� د پرمختـ� لپـاره د ،یومو�ي پان�والو لپاره

لـه همـدې املـه د تولیـد اوزار پـه . �زړه له کـوم� زیـار باسـ

ته درسېدلو  کمونېزم ،ډېرې چ�ک� وده کوي او سوسیالېزم

  . تر وخته پورې سوکه سوکه پرمخت� کوي
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په عام ډول ددې ن�ۍطبقات� تضادونه یـا طبقـات� توپیرونـه 

پــان�وال هغـه قبـر تــه . لـه من�ـه �ـ� او جــرړې یـې راو�ـ�

  . ېندل� دیسپارل کی�ي چ� په خپلو السونو یې ک

  

. پـه انحصـار کـ� نـه دي ډول د چـا  دتولید وسایل په هـې�

یعن� �وک ددې حـق نـه . خصوص� شتمن� مفهوم نه لري

�مـا مـال هـې�  »هغه ش� �مـا مـال دی« لري چ� ووایي

�ـول پـه یـوې انـدازې د تولیـد د  ،د�ولن� غـ�ي. معن� نلري

لــه هرچــا �خــه د هغــه د تــوان او . وســایلو ��ــتن دي

ه اندازې کار غواړي او هرچاته یی دهغه د اړتیـا استعداد پ

سوسـیالېزم کـ� داس� حال ک� چـ� په . په اندازی ورکوي

نـه داړتیـا پـه  ،هرچاته د هغه د کار په اندازې ورکول کېدل

 .انـدازې

کمونیزم 

ــی  ــوه ب ی

طبقـــــ� 

�ولنــــــه 

چــ�  ،ده
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�ول له مل� سرچینو او د تولیـد لـه وسـایلو�خه پـه یوشـان 

 . ��ه اخل�

 

�ول باید کـاروک�ي او �ـول . ک د هېچا ��تن نه دیهې�و

نـه ل�ـه دپـان�وال� نظـام پـه  ؛باید �ه او سوکاله ژونـد ولـري

ډول چ� یوکس پرته له دې چ� کار وک�ي �ه ژوند لـري او 

ما�ـامه زیـار باسـ� ایلـه خپـل نـس  هاغه چ� له سـهاره تـر

په کمونیست� نظام ک� له رهبر �خـه راواخلـه بیـا د . م�وي

تر یوه یوه غ�ي پـورې بایـد لسـتو�ی راونغـاړي او کـار �ولن� 

وک�ي او خپل هېواد د علم او صنعت د پر مخت� په بنسـ� 

  . دانظام یواشتراک� نظام دی. جوړ ک�ي

  

�ول د هېواد په رغون� ک� ون�ه لري او هر�ه چه جوړوي د 

البتـه داسـ� فکـر مـه کـوۍ چـ� . خپل �ـان لپـاره یـې دي

ام هم د لـوم�ن� کمـون پـه شـان دااشتراک� او بې طبق� نظ

خوکـه ؛سمه ده چ� لوم�ن� کمون هـم یو�ـولنېز ژونـدؤ. دی

�ه �یر شوي یي لیدل� به مووای چ� په هغـه نظـام کـ� د 

تولېدې وسایلو د کمزوریتوب له املـه هرچاپـه سـخت� سـره 

کوالی شو خپل نس موړک�ي الکن په دې نظام ک� دتولید 

ل�ـه  ،رسـیدل� دی وسایل دخپل� ودې ډېری لوړې کچ� ته

ومولیدل په پان�وال نظام ک� یوه کار�ر د هغو تولېـدې چ� 

ــ�  ــان�وال پــه الس کــ� ؤ دخپل ــه مرســته چــ� د پ وســایلو پ

مزدوري دېرش �لوې�ت برابره تولیـد کـاوه او کلـه ال تـردې 

لـه دې املـه پـه کمونیسـت� نظـام کـ� خلـ� پـه . هم زیات
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ل� اړتیا چ� کوالی ش� د خپ ،تولیدي وسایلوک� شری� دي

دلته ده چ� په یـوې اونـ� کـ� . �و برابره زیات تولید وک�ي

ساعته اویا تردې هم ډېر کم کار باندې د ډېر ډېر سوکاله ۴٠

لـوم�ن� په داس� حال ک� چـ� پـه . ژوند خاوند کېدالی ش�

انسان په  ،ی اوزارو د کمزوري توب له املهکمون ک� دتولید

یـار اېسـته او بیـایې ساعته پر له پس� ز ١۴نه تر ١٣ورځ ک� 

لـه دې املـه هاغـه مشـهوره . هم خپل نـس نشـو مـوړوالی

  . توپیر له �م�� تر آسمان پورې دی: خبره ده چ�
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  پو�تن� او �وابونه

په لوم�ي سرک� ه�ـه وکـ�ۍ چـ� تاسـ� پخپلـه پو�ـتنو تـه 

شـوی �ـواب سـره  وروسته یې بیـا لـه ورکـ� ،�واب ورک�ۍ

  .پرتله ک�ۍ

  

  �ولنه �ه ش� دی؟ ـ پو�تنه لوم�ۍ

�ـول�� چـ� درس ،هاغه کور چـ� ژونـد پ��ـ� کـوۍ: �واب

او هېـواد چـ� ژونـد  ،�ار چ� ژوند پ��� کـوۍ ،پ��� لول�

�ولنه دانسـانانو را�ولېـدلو او  .یوه �ولنه ده،پ��� کوۍ هریو

کـ� ) ل�ه مریي واله یا فیودالیزم یا نـور(یوه اقتصادې نظام 
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مانا داچ� . یایې پ�او لريژوند کولوته وایي چ� �اکل� بشپ�ت

دبېل�ــ� پــه تو�ــه هاغــه �ولنــه چــ� د فیــوډالېزم نظــام کــ� 

پـه  ،��اره ده چ� د تـاریخ راتلـونک� پـ�او کـ� ،استو�نه لري

 . پان�وال� بدلی�ي

  

  ـ طبیعت �ه ش� دی؟ دوهمه پو�تنه

هاغه �ه طبیعت نومی�ی چ� په من� ته راتللـو کـ�  :�واب

اوبـو او هـوا پـورې  ،م�ـ��،ل�ـه لمـر ؛یې انسان ون�ه نلـري

�م�نیـو پدېـدو د انسـان لـه مـن� تـه راتللـو . اړونده پدېدې

له دې امله انسان نش� کوالی په مـن�  ،دمخه شتون درلود

په هغه وخت ک� چ� �م�ه نه . ته راوړلو ک� یی ون�ه ولري

بـې سـر او   په) ل�ه �م�ه(ملیاردونه ستوري او سیارې  ،وه

چـ� د مـن� تـه راتللـو ،جـود ؤمونا محدودې فضاک� او پایه 

 . دپیل په اړه یې هې� هم نش� ویل کېدالی

  

  انسان �ه ش� دی؟ – دریمه پو�تنه

انسان چ� دطبیعت یوه برخه ده له نورو ژوو سره په : �واب

او پـه ) آ�اهانـه(دې ک� توپیر لـري چـ� پـه �ـانخبري ډول 

په داسـ� حـال  ؛یوې �اکل� موخ� طبیعت ته بدلون ورکوي

دکـوم� ،ژوي که طبیعت ته بـدلون هـم ورکـ�ي ک� چ� نور

په کل� ډول انسان هاغه موجـود دی . موخ� له امله نه وي

چ� ذاتأ �ولنېز ژوند کوي یعن� �ولنېزدی اوپه خپلـو السـونو 

 . دکار اوزار جوړوالی ش�
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آیا انسان کوالی ش� دطبیعت د قوانینو  – �لورمه پو�تنه

  رک�ي؟هغه ته بدلون و ،له پام ک� نیولو پرته

انسان یوا�� دطبیعت له قوانینو �خه پـه ��ـې  ،یه: �واب

 .  اخیستلو هغه ته بدلون ورکوالی ش�

  

  د�ولن� او طبیعت توپیر �ه ش� دی؟ – پن�مه پو�تنه

د�ولن� او طبیعت توپیر دادی چ� �ـولنېزي پدیـدی : �واب

دهغو انسانانو دفعالیت او ه�� په پایله کـ� مـن� تـه را�ـ� 

پاره اود ارادې اوشعور له مخه کار تر سره چ� دیوې موخ� ل

طبیعـت پدېـدې همداسـ�  په داسـ� حـال کـ� چـ� د ؛کوي

چاشـعور او اراده پ��ـ� ونـ�ه  پخپل سر من� تـه راغلـ� او د

پایلــه داچــ� د �ــولن� تــاریخ دهغــو انســانانو پــه الس . نلـري

طبیعت تاریخ په خپـل  جوړی�ي چ� شعور او اراده لري او د

 . سر من� ته را��

  

  تولیدي مناسبات �ه دي؟ – شپ�مه پو�تتنه

تولیدات یـې هـم پـه  ،انسان په �ولنېز ډول کار کوي: �واب

کله چ� انسانان کارکوي او دکار . �ولنېزه تو�ه ترسره کی�ي

دهغـوي تـرمن� اړی�ـ�  ،په وسیل� په تولید الس پورې کوي

نــومی�ي یعنــ� ) راکــ�ه ورکــ�ه(�ین�ېــ�ي او دا اړی�ــ� بــدل� 

دې . دلول چ� دکار په وسیل� یې تولید ک�ي دیدهغه �ه ب

اړی�و ته تولیدې مناسبات وایي چ� دکار او تولید او مبادل� 

پـه کلـ� ډول . په پایله ک� د انسانانو ترمن� رامن� ته کی�ي
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له تولیدې مناسباتو �خه مطلب دادی چ� دتولیـد وسـایل 

 . په الس ک� دي طبق� د کوم�

  

  په �و ډوله دي؟ ـ تولیدي اړی�� اوومه پو�تنه

  . په دوه ډوله :�واب

  دتابع وال� اړی�� -٢دهم�اري اړی��    -١

له دې امله چ� �ولنیز نظـام کـ� : دهم�اري اړی�� -١

�ول د تولید پـه وسـایلوک� ونـ�ه لـري کـار او تولیـد پـه 

 هم�اري�ولنېزه ب�ه دی او �ول له یوبل سره مرسته او 

و همچـاري نو��ه یې تولیدې اړی�� د مرسـت� ا؛کوي

  . په ب�ه دی) هم�اري(

په دې نظام کـ� دتولیـد وسـایل  :دتابع وال� اړی�� -٢

ــه الس کــ� وي ــات� کســان ،دیــول� شــمېر کســانو پ او پ

لـه دې . دهې� ډول تولیـدي وسـایلو ��ـتنان نـه دي

 ،سببه مجبور دي هغـو یوشـمېر کسـانو تـه کـار وکـ�ي

ـــابع شـــ� چـــ�  ،یعنـــ� دتولیـــد وســـایلو د��ـــتنانو ت

 . له خوا �بې�ل کی�ي د��تنانو

  

  کار �ه ش� دی؟ – اتمه پو�تنه

ددې لپاره چ� انسان نش� کوالی په هغه �ه باندې : �واب

دکـار پـه  ،بسنه اوژوند وکـ�ي چـ� طبیعـت کـ� موجـوددي

دطبیعـت  ،چـ� دشـعور او ارادې لـه مخـ� ه�ـه ده ،وسیل�

 ؛شیان په خپل� ��ې بدلوي او دمصرف وړ په ب�ې یې اړوي
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انسان له طبیعت سره ن�لوي او دژونـد  ،کار ،سربېره پر دې

کار د �ولنیز ژوند اساس او بنس� او . اړتیاوې یې لرې کوي

 . له حیوان �خه دانسان بېلونک� دی

  

  مولده �واک �ه ش� دي؟ -نهمه پو�تنه

هاغـه اوزار دی چـ� انسـان دهغـو پـه مرسـته دکـار  :�ـواب

خه یعن� له یوه بې مصرفه �یز �؛موضوع ته بدلون ورکوي

 . اړوي یې دمصرف وړ په ب�ې را

  

  مولده �واک �ه ش� دی؟-لسمه پو�تنه

مولده �واک د�ولو هغو وسایلو مجموعه ده چ� پـه  :�واب

  . تولید ک� برخه اخل�

پوهه  ،دانسان دکار �واک+دکار موضوع+دکار اوتولید اوزار

 . تجربهاو 

  

  تعریف ک�ی؟) زیر بنا(بیخبنا  – یوولسمه پو�تنه

یـا بېخبنـا  پـه �ېـر بنسـ� ساختماننه دیوه هره �ول:�واب

بنســـ� یـــا . اومخبنـــا لـــری) پرتـــه لـــه ســـاختمان �خـــه(

بېخبناتولیــدي اړی�ــ� دي او �ــولنیز ژونــد کــ� ډېــر اهمیــت 

. بېخبنا د مولده �واکونو پـه وضـعیت پـورې ت�لـ� ده. لري

دتولیدي اړی�و له جوړولـو پرتـه پـه تولیـد الس پـورې کـول 

ل تر�و چ� یودرزي رانيونک� ونه دبېل�� په ډو. ناشون� دی

) خیـاط(درزي . نش� کـوالی یـوه جـوړه کـال� و�نـ�ي،لري
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هغه وخت کوالی ش� کال� و�ن�ي چ� رانيونک� سپار�ـتنه 

 . ورته ک�ې وي

  

  ـ مخبنا �ه ش� دی؟ دولسمه پو�تنه

 ،مـذهبونو ،سیاس� نظريـاتو ،عقایدو،افکارومخبنا د : �واب

ــورې اړو ــو پ ــه هغ ــارو او پ ــف� افک ــادونو فلس ــده بنی ــه ن �ول�

 ،دبېل�� په تو�ه مذهبي عقاید له جومـاتونو؛ده ) مجموعه(

ـــه �ونـــدونو او اړونـــده  کلیســـا�انو او یـــا سیاســـ� عقایـــد ل

 . سازمانونو او نورو سره یو�ای مخبنا جوړوي

  

ـ فرماســیون یــا اجتمـاع� ـ اقتصــادي  دیارلسـمه پو�ــتنه

  صورتبندی �ه ته وایي؟

تکامل یو پ�او دی چ� د �ولن�  فرماسیون د تاریخ د: �واب

 . پ�او په پ�او بیانوي ،بشپ�تیا

  

ــــولنیزو  – �وارلســــمه پو�ــــتنه اقتصــــادي  –د پن�ــــو �

  فرماسیونونو نوم واخل�؟

جـا�یر داري  -٣مریـي والـ�   -٢لوم�ن� کمـون   -١: �واب

 . سوسیالېزم -۵پان�وال�   -۴) فیودالېزم (

  

ــمه پو�ــتنه تصــادي اق -سوســیالېزم لــه تــاریخ� -پن�لس

  �ه ته وایي؟،لیدلوري
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سوسیالیزم د کمونیزم لوم�ی پ�او دی او کوالی شو  :�واب

سـره پـر تلـه کـ�و چـ� کمـونېزم تـه ) پـل( هغه له یـوه پـول 

 . درسېدلو لپاره باید پر هغه پورې و�و

  

  کمون �ه ته وایي؟ – شپاړلسمه پو�تتنه

  . په مانادی »�ولیز« کمون د ��:�واب
  

اقتصادي فرماسیون �ـه  -م�ن� �ولنیزـ لو اوولسمه پو�تنه

  ش� دی؟

 . لوم�ن� کمون :�واب

  

  مال�یت په لوم�ن� کمون ک� �ه ډول ؤ؟ -اتلسمه پو�تنه

کورونـه او نـور د �ولـو  ،سـم�� ،دکار وسایل ،�م�ه: �واب

 . انسان� ډلو او افرادو د ��ې شتمن� برخه وه

  

  ـ دپان�وال� لوم�ن� پ�او �ه ش� دی؟ نولسمه پو�تنه

دلته پـا ن�ـوال یوشـمیر . پان�وال� ساده هم�اري ده: �واب

په کار �وماري چ� دیوبل سره ورته او �ـاکل�  مزدور کار�ران

�ول کار �ران په ��ه سره . ل�ه غال�اوبدنه. کار تر سره ک�ي

 . کارکوي چ� غال� واوبدل ش�

  

  ـ دپان�وال� دوهم پ�او �ه ش� دی؟ شلمه پو�تنه

دپـان�وال� دویـم  ،ر�اه پـه مانـامانو فاکتور دالس� کا: �واب

د  صـنعت�رانو دلته پان�وال دبېلو بېلو کسب �ـرو او. پ�اودی

د پـان�وال� د بشـپ�تیا پـه دې مرحلـ�  ؛کار �ـواک را نیسـ�
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��ـه چـ�  ؛کار�ران یوبل ته ورته کـار سـرته نـه رسـوي ،ک�

دبېل�� په ډول یوترکـاڼ . هریو �انته کسب او تخصص لري

ه ترکاڼ او خیاط نش� کوالی یوبل له دې امل. یوخیاط ؛دی

الکـن دیوبـل پـه مرسـته  ؛ته ورته کار په ��ه سرته ورسـوي

ــوک�   ــه ډول ؛توليــدوي) کــال�(یــوډول ت ترکــاڼ : دبېل�ــ� پ

ــ� ــو�ک پــه مرســته صــندوق ،رنــدې ،ارې ،دلر� مــېخ او س

او ترکاڼ یې پر م� �وکر غوړوي او پـه تـار او سـتن�  ؛جوړوي

 . یې �ن�ي

  

له مانو فاکتور �خه وروسته تولید پـه  – یوویشتمه پو�تنه

  کوم� ب�ې دی؟

کله چ� صـنعت� کارخـانو د مانوفـاکتورونو او کسـب : �واب

 . دماشین تولید را م� ته شو ،�ای ونیو د کار�اهو�رو 

  

آیـا بـورژوازي پـه نا�ـاپي تو�ـه وده  – دوه ویشتمه پو�ـتنه

  وک�ه؟

ده پیـل پان�وال� د فیوډالېزم په دننه کـ� خپلـه و ،یه: �واب

 . ک�ه او دفیودالیزم ضد مبارزو ک� یې مهم رول ولوباوه

  

  کمپرادوره بورژوازي یعن� �ه؟ – درویشتمه پو�تنه

 . بورژوازي) وابسته(یعن� ت�ل�  : �واب
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د�ـه شـ� المـل  ،ت�لـ� بـورژوازي – �لور ویشتمه پو�ـتنه

  �ر��؟

په امپریالیست� هېوادونو پورې د ودې پـه حـال کـ�  :�واب

سیاســ� او فرهن�ــ� ت�لتــوب ســبب  ،د اقتصــاديهېوادونــو 

: پـه دې خبـرې د ر�ـا اچولـو لپـاره یـوه بېل�ــه راوړو. �ر�ـ�

لـه . دشاه په زمـان� کـ� د ایـران هېـواد پـه پـام کـ� ونیسـ�

ــوه ــادي پل ــه د  ،اقتص ــه اصــالحاتو �خ ــ� ل وروســته د �م�

وریجو او پ�ا�و او لن�ه داچ� د�ولو خوراک� موادو له  ،ډوډۍ

ه محتــاج ؤ پــه همــدې ډول د جــامو او �ولــو پلــوه امری�ــا تــ

له بل پلوه ددې شیانو په بدل کـ� د . صنعت� لوازموله اړخه

له سیاس� پلوه هم . ایران نفت د هغوي په حلق ک� تویېدل

امری�ا له کمونېزم سره د مبـارزې پـه وړانـدې لـه شـاه سـره 

سربېره پردې ایران یـې . ډیرې مال� او نظام� مرست� کول�

لـه . ه دخپل� ډېرې سترې پای�ـاه پـه ب�ـه اړولـ� ؤد�ان لپار

فلمونــو او  مبتـذلوفرهن�ـ� پلـوه یــې هـم دخپلـو تلوېزیــون� 

 . ایران تر خپل� اغېزې الندې راوستل� ؤ ،تبلیغاتو په مرست�

  

  �ولنیزه طبقه یعن� �ه؟ – پن�ه ویشتمه پو�تنه

ـــولنیز  :�ـــواب طبقـــه یعنـــ� دانســـانانو لویـــه ډلـــه چـــ� �

تیاوې یې سره شـری�� وي او وکـوالی خصوصیات او �ان��

شو ددی �ان��تیاوو له مخه هغوي له نورو ډلـو �خـه چـ� 

 . وپېژنو ،�ان��تیاوي یې توپیر لري

  

  طبقات� مبارزه �ه ش� ده؟ – شپ�وشتمه پو�تنه
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�بې�اک �رې طبق� چ� تولیدې وسـایل د هغـوي : �واب

طبقــو دالس  د�بېب�ــاک کېــدونکوتــل  ،پــه ول�ــ� کــ� دي

حق خوري او دطبقات� اختالفونو د من� ته رات� خواري او 

طبقات� مبارزه مـن�  ،همدغه طبقات� تضادونه. المل �ر��

او بز�ـران او ؛یعنـ� مرییـان د مریـي والـو پـر ضـد. ته راوړي

) پرولتاریـا(رعیت د ��تنانو او فیوداالنو پر ضد او کار�ران  

ه طبقـات� مبـارزه یـو. د پان�والو پر ضد مبارزې تـه پـا�ې�ي

عین� مسله ده په دې مانـا چـ� نـه دچـا پـه ارادې مـن� تـه 

 . را�� او نه دچاپه ارادې له من�ه ��

  

طبقـات� مبـارزه پـه �ـو ب�ـو ترسـره  – اوه ویشـتمه پو�ـتنه

  کی�ي؟

سیاسـ� مبـارزه -٢اقتصادي مبارزه -١. په درې ډوله: �واب

 . ایدیولوژی�ه یا عقیده ای مبارزه -٣

  

  دي مبارزه په �ه ډول ده؟اقتصا – اته ویشتمه پو�تنه

 ،دا مبارزه تر ډېرې کچ� د مزدوري د اندازې زیاتولو :�واب

دکار ساعتونو کم�ت دمادي وضعیت �ه کېدلو د کار چاپېر 

 ،لـه مـزدوري سـره ،یال روغتیایي کېدل او لن�ه داچ� بیمه

 . تقاعد او د وز�ارتیا صندوق او نوردي ،رخصت�

  

  ه په �ه ډول ده؟سیاس� مبارز – نه ویشتمه پو�تنه
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سیاسـ� مبـارزه  ،دطبقات� مبارزې تر�ولو مهم ش�ل :�واب

طبقـو د  �بې�ـل کېـدونکو��ه چ� د خـواري ک�ـو او  ؛ده

ــه من�ــه وړل او جــرړې  ،مبــارزې موخــه ــان�وال� نظــام ل دپ

دپرولتاریـا دی�تـاتوري  ،سیاس� �واک تر السه کول ،اېستل

 . ظلم او �ببې�اک له من�ه وړل دي ،جوړول

  

داقتصادي او سیاس� مبارزې توپیر �ه  – مه پو�تتنهدیرش

  ش� دی؟

اقتصادي مبارزه یوا�� دکار �رانو وضعیت �ه کوي : �واب

او کـار�ران �بې�ـاک کـوونک� الکن په عـام ډول پـان�وال ال

خـو سیاسـ� مبـارزه پـان�وال لـه  ؛دي�بې�اک کېـدونک� ال

ې من�ه وړي او طبقات� توپیر او استثمار له من�ـه وړي او بـ

 . طبق� نظام جوړوي

  

  ایدیولوژی�ه مبارزه �ه ش� ده؟ – یو دېرشمه پو�تنه

په دې مبارزې ک� به کار�ران د خپلو �ولو بـدمرغیو  :�واب

هغوي بـه خپـل . المل وپېژن� یعن� طبقات� پوهه به وموم�

اولـه هرهغـ� عقیـدې  ؛ستر �واک او تاریخ� رسالت وپېژن�

ددې . ې خن��ر��سره به مبارزه وک�ي چ� دهغوي دمبارز

دپان�وال� واکمن� له من�ـه وړل اودکـار�رې  ،مبارزې موخه

 . طبق� واک �ین�ول دي

  

  انقالب �ه ش� دی؟ – دوه دېرشمه پو�تنه
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د�ـولنیزو تضـادونو حـل کـول چـ� پـه پایلـه کـ� یـې :�واب

پـه دې مانـا  ،بېخبنا او مخبنا له بېخ او ری�� بـدلون مـوم�

لـه کمـ� پلـوه نـه بل�ـه لـه چ� د بیخبنا او مخبنا بدلون نـه 

�ولنه لوړ او بشپ�تیایي  ،او دغه کیف� بدلون. کيف� پلوه دی

 . پ�او ته بیایي

  

دانقالب پې�ېدلو لپاره کوم شرایط  - دری دیرشمه پو�تنه

  اړین دي؟

= ذهنـ� شـرایط  + عینـ� شـرایط + مـادی شـرایط :�واب

 .انقالب

  

  مادي شرایط �ه ش� دي؟ – �لور دیرشمه پو�تنه

طبقات� تضادونه ددې سبب �ر�� چـ� دکـار �رانـو : �واب

وضعیت له مادي پلوه ډیـر خـراب او بـې وزلـ� ورځ پـه ورځ 

 . زیاته ش�

  

  عین� شرایط �ه ش� دي؟ -پن�ه دیرشمه پو�تنه

 ؛واکمن� طبقـ� نشـ� کـوالی خپلـه واکمنـ� وسـات� :�واب

 ،اوزیــار اېســتونک� نــه غــواړي د پخــوا پــه شــان ژونــد وکــ�ي

ې�ـاک �ـر هـم نشـ� کـوالی پـه پخـوان� سـربېره پـر دې �ب

لـه دې املـه د خل�ـو . چلند خپل� واکمن� تـه دوام ورکـ�ي

واکمن� طبق� یې د پوره کولو  ،غو�تن� او اړتیاوې زیاتې�ي

توان نلري او د ولس� پر�نو او واکمن� طبق� تـر مـن� تضـاد 
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ــداکوي او د  ؛زور اخلــ� ــا پی ــه لېوالتی ــارزې ت داســ� چــ� مب

 . ې�يانقالب لپاره چمتوک

  

  ذهن� شرایط �ه ش� دي؟ – شپ� دیرشمه پو�تنه

د داس� سـازمان او  ؛دخل�و دسیاس� پوه� زیاتېدل :�واب

حزب شتون چ� د ولس� پر�نو مبارزه په �ـه تو�ـه وړانـدی 

 . بو��

  

  ـ سوسیالیست� انقالب تعریف ک�ی؟ اوه دېرشمه پو�تنه

ــاک: �ــواب ــواري ک� د �بې� ــالب خ ــت� انق  ،سوسیالیس

. وزل� او بی�ـارۍ لـه �ن�یـر ونـو �خـه ژغـوريبی  ،نیست�

پان�وال� لـه من�ـه وړی او پـه �ولنـه کـ� آزادي او برابـري را 

 . من� ته کوي

  

دسوسیالیست� انقالب توپیر له نـورو  – اته دېرشمه پو�تنه

  انقالبونو سره �ه ش� دی؟

نـورو انقالبونــو یـوا�� د �بې�ـاک ب�ــې تـه بــدلون  :�ـواب

فرانسـ� سـتر انقـالب د فیـودالېزم دبېل�� په تو�ـه د،ورکاوه

�بې�اک له من�ه یووړ او پر �ای یې د پان�وال� �بې�ـاک 

الکن دسوسیالیست� انقـالب موخـه داده چـ� پـه . ک�یناوه

کلــ� ډول د�بې�ــاک جــرړې وباســ� او طبقــات لــه من�ــه 

 . یوس�
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انترناسـیونالېزم ) پرولتـری(کـار�ری  – نه دیرشمه پو�ـتنه

  �ه ش� دی؟

انتر ناسیونالېزم یعن� د پـان�وال� د ظلـم او  پرولتري :�واب

ستم پرضد او د کمونېزم د �ین��ت لپاره د �ول� ن�ۍ د کار 

 . �رانو او خواري ک�انو پیوستون

  

  بری دخل�و دی
  

  

 


